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ملخــص
تقــدم هــذه الورقــة مبــادرة «الربــط المتخصــص للبنــى التحتيــة العربيــة للبحــث والتعليــم» لتعزيــز الجهــود الراميــة إلــى بنــاء
الشــبكة العربيــة الشــاملة للبحــث والتعليــم وتعزيــز مجتمعــات البحــث والتعليــم لتكــون أكثــر شــموال وأوســع نطاقــا فــي ربطهــا علــى
هــذه الشــبكة .وتتمحــور المبــادرة حــول ثالثــة عناصــر هــي )1( :البنــى التحتيــة الوطنيــة للبحــث والتعليــم )2( ،الربــط العربــي
المتخصــص للبحــث والتعليــم )3( ،الخدمــات البحثيــة والتعليميــة الشــمولية.
وتهــدف البنــى التحتيــة الوطنيــة المتخصصــة للبحــث والتعليــم إلــى ربــط المؤسســات التعليميــة ومراكــز البحــوث علــى المســتوى
الوطنــي مــن خــال بنــاء شــبكة وطنيــة للبحــث والتعليــم كمــا هــو الحــال فــي عــدد مــن الــدول العربيــة ،ومــن ثــم تأســيس الربــط
العربــي الشــمولي للبنــى التحتيــة الوطنيــة مــن خــال روابــط عابــرة للحــدود لتشــكل الشــبكة العربيــة االقليميــة للبحــث والتعليــم
لتتصــل بعدهــا بالبنــى التحتيــة والشــبكات المتخصصــة للبحــث والتعليــم فــي اوروبــا وأمريكيــا الشــمالية وأمريكيــا الالتينيــة واســيا
وافريقيــا واســتراليا وبحيــث تصبــح جــز ًء ال يتجــزأ مــن الشــبكات العالميــة المتخصصــة للبحــث والتعليــم.
وســتقوم البنــى التحتيــة وشــبكات البحــث والتعليــم العربيــة حيــن اكتمالهــا بتوفيــر التواصــل االلكترونــي عالــي النطــاق بعيــدا عــن
االنترنــت فيمــا بيــن الجامعــات والمعاهــد ومراكــز البحــث العربيــة والعالميــة ليتــم مــن خاللهــا الوصــول الســلس إلــى قواعــد البيانــات
التعليميــة والبحثيــة والتطبيقــات والمــوارد والمرافــق ذات الصلــة علــى األجهــزة والبرمجيــات والمحتــوى ،ممــا يعــزز المجتمعــات
البحثيــة والتعليميــة العربيــة وتآزرهــا للعمــل علــى ايجــاد حلــول مشــتركة فــي مواجهــة التحديــات البحثيــة المتعلقــة بالصحــة والطاقــة
والبيئــة والميــاه والغــذاء والتصحــر واالحتبــاس الحــراري والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف االلفيــة المســتدامة للتنميــة التــي أطلقتهــا
االمــم المتحــدة باالضافــة الــى تزويــد الباحثييــن والطلبــة بــاألدوات والمــوارد والمصــادر الحاســوبية الفائقــة المتوافــرة علــى شــبكات
البحــث والتعليــم المتقدمــة وفــي الوقــت نفســه تعزيــز األبعــاد الثقافيــة والوطنيــة واإلقليميــة.
ويعــد تأســيس الروابــط عابــرة الحــدود فــي الــدول العربيــة مــن بيــن أهــم التحديــات التــي تحــول دون تأســيس هــذه البنــى التحتيــة
المتخصصــة الرتفــاع التكلفــة المتعلقــة بهــذه الروابــط ،آمليــن أن يتــم مراعــاة التواصــل البحثــي وادراج تأســيس شــبكات البحــث
والتعليــم كأوليــات وطنيــة وعربيــة والعمــل علــى تخفيــض الكلــف المتعلقــة بتأسيســها مــن خــال االعفــاء الضريبــي والعمــل مــع
جهــات تنظيــم االتصــاالت وشــركات االتصــاالت ومــزودي خدمــات البنيــة التنحتيــة لتقديــم شــبكة متخصصــة للبحــث والتعليــم
بأســعار تشــجيعية.
ويأتــي إعــداد هــذه الورقــة وفقــا للتواصــل المســتمر بيــن المنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم وجامعة الــدول العربيــة والمنظمة
العربيــة لتكنولوجيــات االتصــاالت والمعلومــات واتحــاد الجامعــات العربيــة واالتحــاد الدولــي لالتصــاالت والشــبكة األوروبيــة للبحث
والتعليــم والتــي تقــوم علــى إدارة مشــروعي الربــط االورومتوســطي واإلفريقــي بحيــث يتــم إدراجهــا فــي إطــار االســتراتيجية العربيــة
التــي ســيتم مناقشــتها فــي االجتمــاع الــوزاري العربــي فــي أيلــول القــادم ،آمليــن أن يتــم تبنــي مشــروع تأســيس شــبكة االتصــال
العربيــة المتكاملــة للبحــث والتعليــم مــن خــال إســتإجار كيبــل بحــري بســعة  100جيجابــت لــكل ثانيــة لمــدة خمســة عشــر عامــا
وبأســعار تفضيليــة حيــث ســيتم تغطيــة جــزء مــن تكلفتــه مــن مخصصــات مشــروعي الربــط االورومتوســطي واالفريقــي بدعــم
مــن اإلتحــاد االوربــي علــى أن يتــم العمــل مــع الحكومــات العربيــة لتخصيــص أســعار تفضيليــة لربــط الكيبــل البحــري المتخصــص
للبحــث والتعليــم العربــي مــع شــبكات البحــث والتعليــم الوطنيــة فــي الــدول العربيــة.

1.1مقدمـة
تقــوم البنــى التحتيــة اإللكترونيــة المتخصصــة للبحــث والتعليــم علــى ربــط مؤسســات البحــث والتعليــم علــى المســتوى الوطنــي
واالقليمــي والعالمــي مــن خــال تأســيس شــبكات نقــل بيانــات واســعة النطــاق وعاليــة الســرعة ،ممــا لــه كبيــر األثــر علــى
آليــة البحــث العلمــي والتعليــم واالســهام فــي التعــاون المشــترك علــى نطــاق واســع فــي األدوات العلميــة والحاســوبية والبيانــات
وغيرهــا .وأظهــرت المفوضيــة األوروبيــة اهتمامــا خاصــا لتحســين مســتوى التعــاون بيــن العلمــاء والباحثيــن علــى ضفتــي
البحــر األبيــض المتوســط بهــدف تعزيــز التنميــة العلميــة والمســاهمة فــي معالجــة القضايــا البحثيــة الملحــة فــي الطاقــة والميــاه
والبيئــة والغــذاء والصحــة .ولعبــت البنــى التحتيــة المتخصصــة للبحــث والتعليــم االوروبيــة دورا رئيســيا فــي تعزيــز هــذا
التعــاون واتاحــة الفرصــة الســتخدام المــوارد والخدمــات المتوفــر فــي أكثــر مــن  8000مؤسســة بحــث وتعليــم فــي جميــع أنحــاء
أوروبــا باالضافــة الــى الوصــول إلــى مســتودعات البيانــات العلميــة والمصــادر الحاســوبية الفائقــة وذلــك مــن خــال تأســيس

مشــروع الربــط األورومتوســطي الــذي يقــوم علــى توصيــل شــبكات البحــث والتعليــم فــي الجزائــر ومصــر واألردن والمغــرب
وفلســطين وســوريا وتونــس منــذ عــام  .2004وقــد بــدأ العمــل فــي عــدد مــن المشــاريع فــي البنيــة التحتيــة لالتصــاالت ذات
النطــاق العريــض بمــا فــي ذلــك الحوســبة الشــبكية التــي تخــدم العديــد مــن المجــاالت البحثيــة ،وبوابــات التوافــق التقنــي للبنــى
التحتيــة اإللكترونيــة العالميــة المتقدمــة ،والتــي تعــد مــن أهــم محــركات التقــدم العلمــي مــن خــال توفيــر الوصــول إلــى البيانــات
واألدوات والمصــادر الحوســبية المختلفــة.

2.2البنـى التحتيـة الوطنيـة
يســتند تحليــل وضــع البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة علــى المســتوى الوطنــي فــي المنطقــة العربيــة الــى التفاصيــل وإالحصــاءات
التــي تــم جمعهــا مــن خــال مشــروع الربــط األورومتوســطي والــى الوثائــق المتعلقــة بشــبكات البحــث والتعليــم الوطنيــة ،إضافــة
إلــى التحليــل االســتقصائي والــذي تــم القيــام بــه مؤخــراً ،وتظهــر النتائــج مراحــل مختلفــة للبنيــة التحتيــة الوطنيــة المتخصصــة
للبحــث والتعليــم والربــط التقنــي المتعلــق بهــا ،حيــث تفتقــر فــي مجملهــا إلــى الرابــط عبــر الحــدود فيمــا بينهمــا والــى االتصــال
فــي العديــد منهــا بشــبكات البحــث والتعليــم فــي دول العالــم المتقــدم .ويبيــن الشــكل رقــم ( )١حالــة تطــور شــبكات البحــث والتعليــم
الوطنيــة فــي الــدول العربيــة.
ويبيــن الشــكل أعــاه مســتوى التطــور
فــي تأســيس وبنــاء شــبكات وطنيــة للبحــث
والتعليــم فــي الــدول العربيــة حيــث يتوافــر
شــبكات متخصصــة للبحــث والتعليــم فــي كل
مــن المغــرب والجزائــر وتونــس ومصــر
والســودان الســعودية واالمــارات وعمــان.
وهنــاك عــدد مــن الــدول العربيــة التــي تعمــل
علــى امتــاك أو تطويــر شــبكات للبحــث
والتعليــم كمــا هــو الحــال فــي األردن ولبنــان
والصومــال وقطــر وفلســطين وســوريا.
أمــا فــي باقــي الــدول العربيــة وهــي ســوريا
وموريتانيــا وليبيــا وجيبوتــي واليمــن والكويــت
والعــراق وجــزر القمــر فــإن الوضــع يتفــاوت
حيــث توجــد محــاوالت الطــاق مبــادرات
لتأســيس مثــل هــذه الشــبكات ولكنهــا لــم تصــل
الــى حيــز التنفيــذ بعــد.
وتشــير الدراســة الــى أن ســعة اتصــال الشــبكة المتخصصــة للبحــث والتعليــم فــي بعــض الــدول العربيــة ال تتجــاوز واحــد
جيجابيــت فــي الثانيــة ،بينمــا تزيــد الســعات األساســية النموذجيــة فــي أماكــن أخــرى عــن  10جيجابايــت فــي الثانيــة ،وهــي فــي
تزايــد لتصــل الــى  100جيجابيــت فــي الثانيــة مــن خــال شــبكات األليــاف الضوئيــة عاليــة الســعة علــى شــبكة البحــث والتعليــم
األساســية الوطنيــة فــي العديــد مــن الــدول المتقدمــة .وفــي حيــن عــدم توفــر ايــة أليــاف ضوئيــة عبــر الحــدود تربــط شــبكات
البحــث والتعليــم فــي الــدول العربيــة فيمــا بينهــا فــان األليــاف الضوئيــة عبــر الحــدود فــي اوروبــا ودول اخــرى قــد وصلــت مــن
 10إلــى  100جيجابــت فــي الثانيــة بــاالف الكيلومتــرات .ويرجــع الســبب الرئيســي فــي ضيــق ســعة االتصــال فــي عــدد مــن
الــدول العربيــة الــى التكلفــة الباهظــة والتــي تصــل الــى أكثــر مــن  350دوالر أمريكــي لــكل  1ميجابت/ثانيــة فــي الشــهر فــي
عــدد مــن الــدول العربيــة  ،بينمــا تصــل إلــى أقــل مــن دوالر أمريكــي للميجابــت لــكل ثانيــة فــي الشــهر فــي الــدول المتقدمــة.

3.3الربـط العربـي المتخصـص للبحـث والتعليـم
يقــوم الربــط العربــي المتخصــص علــى تأســيس شــبكة اتصــاالت عربيــة عاليــة الســرعة للبحــث والتعليــم لتعزيــز التعــاون البحثي
العربــي والعالمــي ،والتــي بــدأت فــي مراحلهــا األوليــة علــى شــبكة الربــط األورومتوســطي والربــط االفريقــي فــي شــمال إفريقيــا
ويجــري العمــل علــى التوســع بهــا لتشــمل المنطقــة العربيــة بأكملهــا ،وتســتند الشــبكة المقتــرح تأسيســها مــن الناحيــة الفنيــة علــى
نقطتــي تجميــع رئيســتين همــا:

•نقطــة اتصــال الفجيــرة
والتــي تقــوم علــى تجميــع
حركــة المعلومــات المروريــة
المتخصصــة للبحــث والتعليــم
فــي دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،ويجــري إنشــاؤها
حاليــا مــن قبــل شــبكة البحــث
والتعليــم االماراتيــة (عنكبــوت)
بالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة
لشــبكات البحــث والتعليــم.
•نقطــة اتصــال المعــادي
والتــي تقــوم علــى تجميــع
حركــة المعلومــات المروريــة
المتخصصــة للبحــث والتعليــم
فــي دول بــاد الشــام وافريقيــا،
ويجــري التواصــل مــع شــبكة
الجامعــات المصريــة بهــذا
ا لخصــو ص .
ويمثــل هــذان الموقعــان نقتطيــن رئيســيتين اللتقــاء عــدد كبيــر مــن الكابــات البحريــة الدوليــة ،ويتوقــع أن تحمــل حركــة المــرور
القادمــة مــن أكثــر مــن  15دولــة عربيــة ومــن ثــم الربــط بنقطــة اتصــال المنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم فــي لنــدن.
ولــم تتوصــل الدراســة الــى معلومــات دقيقــة فيمــا يتعلــق بتوفــر خطــوط األليــاف الضوئيــة العابــرة للحــدود فيمــا بيــن بلــدان
المغــرب العربــي وينظــر علــى أنــه مــن الجــدى مــن الناحيــة االقتصاديــة أن يتــم ربطهــا علــى موقــع المنظمــة العربيــة لشــبكات
البحــث والتعليــم فــي لنــدن فــي الوقــت الحالــي.
وتســعى المنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم حاليــا بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة والمنظمــة العربيــة لتكنولوجيــات
االتصــاالت والمعلومــات واالتحــاد الدولــي لالتصــاالت وشــبكة جاينــت للبحــث والتعليــم التــي تقــوم علــى إدارة مشــروعي الربــط
االورومتوســطي واالفريقــي علــى تأســيس شــبكة االتصــال العربيــة المتكاملــة للبحــث والتعليــم والمبينــة فــي الشــكل ( )2مــن
خــال مــا يلــي:
•إســتئجار كيبــل بحــري بســعة  100 - 10جيجابــت لــكل ثانيــة لمــدة خمســة عشــر عامــا وبأســعار تفضيليــة بحيــث يبــدأ
الربــط الدائــري المتخصــص مــن الخليــج العربــي لربــط العــراق والكويــت والبحريــن وقطــر والمنطقــة الشــرقية للســعودية
واالمــارات العربيــة المتحــدة مــرورا ببحــر العــرب لربــط ســلطنة عمــان واليمــن وجيبوتــي امتــدادا الــى الصومــال وجــزر
القمــر ثــم البحــر االحمــر لربــط الســعودية والســودان ومصــر ليجتمــع الربــط مــن االردن وفلســطين ولبنــان وســوريا فــي
المعــادي فــي مصــر ثــم البحــر االبيــض المتوســط لربــط ليبيــا وتونــس والجزائــر والمغــرب وموريتانيــا إمــا مــن خــال نقطــة
ربــط موحــدة أو مــن خــال نقــاط الربــط فــي اوروبــا.
•التعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة والمنظمــة العربيــة لتكنولوجيــات االتصــاالت والمعلومــات واالتحــاد الدولــي لالتصاالت
للعمــل علــى تخصيــص أســعار تفضيليــة لربــط الكيبــل البحــري المتخصــص للبحــث والتعليــم العربــي مــع شــبكات البحــث
والتعليــم الوطنيــة فــي الــدول العربيــة.
•التعــاون مــع مؤسســة جيانــت االوروبيــة للبحــث والتعليــم لربــط الكيبــل البحــري مــع نقــاط االتصــال المتوفــرة فــي دول
اوروبــا وتخصيــص دعــم مالــي مــن مشــروعي الربــط االورومتوســطي واالفريقــي لتغطيــة جــزء مــن تكلفــة الكيبــل البحــري
المتخصــص ،علمــا بــأن االســعار التفضيليــة االوليــة هــي فــي حــدود خمســمائة ألــف دوالر لســعة  10جيجابــت لــكل ثانيــة
ولمــدة خمســة عشــر عامــا باالضافــة الــى  %3تكلفــة ســنوية للصيانــة علم ـا ً أن هنالــك تكاليــف أخــرى تتعلــق بتجهيــزات
المواقــع الرئيســية للشــبكة وتشــغيلها اضافــة الــى الطاقــات الفنيــة واالداريــة الالزمــة.
ويعــد تأســيس الكيبــل الدائــري والربــط العربــي المتخصــص للبحــث والتعليــم ضــرورة قصــوى للتمكــن مــن ربــط المؤسســات

التعليميــة ومراكــز البحــث العربيــة فيمــا بينهــا وبيــن المؤسســات التعليميــة ومراكــز البحــث العالميــة ضمــن الربــط المتخصــص
للبحــث والتعليــم المتوفــر حــول العالــم ،وتشــمل فوائــد الربــط المتخصــص مــا يلــي:
• ربط شبكات البحث والتعليم الوطنية بشكل متكامل ،بحيث يتم استكمالها عبر شبكات متعددة عابرة للحدود؛
•الحــد مــن تكاليــف الربــط التقليديــة ومــن بــطء االتصــال بســبب المســار المتشــعب للمعلومــات وذلــك مــن خــال توجيــه حركــة
المــرور المباشــر؛
•نشــر خدمــات المســارات الضوئيــة عاليــة الســرعة لمجتمعــات البحــث والتعليــم العربيــة وتســهيل األنشــطة البحثيــة المشــتركة
فيمــا بينهــا وبيــن المجتمعــات البحثيــة العالميــة.

4.4الخدمـات البحثيـة والتعليميـة الشموليـة
وتهــدف شــبكة البحــث والتعليــم العربيــة إلــى توفيــر خدمــات الربــط البينــي والشــبكة ،فضــا عــن مــوارد التعليــم اإللكترونيــة،
بحــث تعمــل علــى توفيــر خدمــات الربــط البينــي والشــبكة والتــي تقــوم علــى تســهيل روابــط المســار الضوئــي المباشــر لبرامــج
التعليــم االلكترونيــة الرئيســية والتطبيقــات العالميــة المكثفــة حســابيا .وســيتم إنشــاء هــذه الروابــط واســتثمارها للحفــاظ علــى
التناظــر المحلــي واإلقليمــي مــن البحــوث ذات الصلــة مــع تجنــب ارتفــاع تكاليــف االتصــال والقيــود العابــرة للحــدود التــي
تفرضهــا .وتتــاح الخدمــات البحثيــة بســهولة ويســر مــن خــال بوابــة علــوم المنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعلــم ،بمــا فــي
ذلــك التطبيقــات ،والمــوارد ،والمرافــق لمجتمعــات البحــث والتعليــم ،والتخزيــن واســتضافة المحتــوى ،والحوســبة الســحابية،
والتوافــق التقنــي بيــن شــبكات البحــث والتعليــم ،وبيئــات البحــث والتعلــم االفتراضيــة ،باإلضافــة إلــى توفيــر منصــة التعــاون
لتشــجيع التواصــل والتفاعــل والتشــكيل لمجتمعــات البحــث فــي مختلــف المجــاالت ،بمــا فــي ذلــك البيئــة والطاقــة والميــاه
والفيزيــاء ،والمعلوماتيــة الحيويــة ،والهندســة ،وعلــم اآلثــار وغيرهــا مــن مجــاالت البحــث العلمــي.

5.5خطـة العمـل
فيما يلي خطة العمل المقترحة لربط البنى التحتية العربية المتخصص للبحث والتعليم:
•العمــل علــى تأســيس االتصــال المتخصــص للبحــث والتعليــم علــى مســتوى المنطقــة العربيــة فــي إطــار االســتراتيجية
العربيــة ،حيــث أشــار تقريــر وتوصيــات مجلــس وزراء العــرب االتصــاالت والمعلومــات  -الــدورة  ٤٢فــي جامعــة الــدول
العربيــة الــى «دعــوة الــدول العربيــة إلــى حــث مشــغلي شــبكات االتصــاالت لديهــا إلــى دعــم مشــروع ربــط شــبكات التعليــم
والبحــث العلمــي و اعطــاء ميــزة إضافيــة لعمليــة توصيــل هــذه الشــبكات».
•عقــد ورشــة عمــل متخصصــة فــي جامعــة الــدول العربيــة بحضــور مندوبــي وزارات االتصــال والتعليــم العــرب وشــركات
االتصــاالت العربيــة ،ليتــم االعــداد الــى خطــة عمــل شــاملة لتأســيس االتصــال العربــي المتخصــص للبحــث والتعليــم .
•تشــكيل فريــق عمــل للتنســيق مــع الحكومــات العربيــة وشــركات االتصــاالت لتحديــد هيكليــة الربــط ونقــاط االتصــال
وتخصيــص أســعار تفضيليــة لربــط الكيبــل البحــري المتخصــص للبحــث والتعليــم العربــي مــع شــبكات البحــث والتعليــم
الوطنيــة فــي الــدول العربيــة.
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